
 

 

 

 

Paranavaí, 13 de Agosto de 2020 
 
 

São Jorge, Centro e Panorama são as regiões 

com maior número de casos positivos de Covid 
Assessoria Prefeitura 

 
 

Um levantamento realizado pela Vigilância em Saúde de Paranavaí mapeou em quais 

regiões da cidade estão os 522 casos positivados para Covid-19 até a manhã desta 

quinta-feira, dia 13 de agosto. No mapeamento, os pacientes são contabilizados 

considerando a UBS (Unidade Básica de Saúde) onde a região de residência é 

referenciada para atendimento.  

A região de referência da UBS São Jorge é a que tem mais moradores com casos 

positivos – 78 até o momento. Em seguida aparecem as regiões referenciadas à UBS 

Centro, com 70 casos confirmados, e da UBS Panorama com 60.  

Outras sete regiões têm mais de 20 casos confirmados. São as áreas referenciadas às 

UBSs Vila Operária (52), Zona Leste (48), Morumbi (47), Jardim Maringá (44), Campo 

Belo (38), Sumaré (38) e Três Conjuntos (21).  



 

 

As regiões referenciadas às UBSs Monte Cristo, Chácara Jaraguá, Morumbi Rural, 

Graciosa e Mandiocaba têm menos de 10 casos positivados cada. 

Monitoramento – Ainda segundo o levantamento feito pela Vigilância em Saúde, até o 

final da manhã desta quinta-feira (13), 1.145 pessoas estavam sendo monitoradas e 

cumprindo isolamento social em Paranavaí. Destas, 444 pessoas foram atendidas nos 

serviços de saúde como casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 e ainda estão no 

período de transmissão da doença. Outras 701 pessoas foram colocadas em isolamento e 

estão sendo monitoradas por serem contatos próximos ou domiciliares de casos suspeitos 

ou confirmados de Coronavírus. 

“Esse monitoramento é feito através da equipe médica do Call Center. Temos uma 

planilha com todos os dados das pessoas confirmadas ou suspeitas para Covid-19 e os 

nomes dos contatos próximos ou domiciliares. É feito um acompanhamento diário de 

todas essas pessoas. Claro que encontramos muita resistência para o cumprimento do 

isolamento. As pessoas acham que porque não estão com sintomas, ou porque estão se 

sentindo melhor, podem voltar à rotina normal sem respeitar o período de transmissão da 

doença. Todos os dias recebemos denúncias de pessoas que deveriam estar cumprindo o 

isolamento, mas não estão. Nós verificamos as denúncias e, nos casos em que as 

pessoas têm sido flagradas descumprindo as orientações de isolamento, elas estão sendo 

encaminhadas para a Delegacia para registrarmos ocorrência. Essas pessoas vão 

responder por crime contra a Saúde Pública, promovendo a propagação de doença 

contagiosa (Art. 286 do Código Penal)”, explica a secretária de Saúde de Paranavaí, 

Andréia Vilar. 

 

Confira a distribuição dos casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí, por 

bairros: 



 

 

Comitê de volta às aulas se reúne pela primeira 

vez em Paranavaí 
Assessoria Prefeitura 

 
 

Foi formado em Paranavaí um Comitê de volta às aulas com representantes de diversas 

classes da rede municipal de educação pública e privada, e demais setores competentes, 

para discutir protocolos para o retorno das atividades escolares. Nesta semana, o 

município publicou o Decreto 21.524 que nomeia os membros que compõe este comitê. 

Durante as próximas semanas, este comitê vai se reunir para debater as melhores 

propostas para o retorno das aulas. Todas as instituições deverão seguir as 

recomendações das Secretarias de Estado da Saúde e da Educação e do Esporte do 

Paraná, porém, o comitê fará os estudos necessários para que um protocolo seja criado 

com base na realidade de Paranavaí. O protocolo do Governo do Estado conta com 

orientações pedagógicas, regras sobre o distanciamento físico, limitação do acesso à 

instituição de ensino, eventos públicos, escalonamento de entrada, intervalos, merenda, 

aulas especiais, transporte, higienização e entre outros. 

“Serão necessários diversos encontros para que consigamos tirar todas as dúvidas e 

estabelecer um protocolo seguro em Paranavaí. Contamos com um comitê bem 

representado e que certamente irá fazer a diferença, sempre pensando em um retorno 

com normas e regras bem estabelecidas”, disse a secretária de Educação, Adélia Paixão. 

 

 

O Comitê de volta às aulas ficou formado por: 

 

I – Representante da Secretaria Municipal de Educação 



 

 

Zuleide Dezanet (titular); Maria Seleide Ribeiro Campos Cardoso (suplente) 

 

II – Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais 

Sidnéia Caetano (titular); Solange Aparecida Veríssimo (suplente) 

 

III – Representante dos Diretores dos Centros de Educação Infantil (CMEI e CEI) 

Juliana Boaretto Rodrigues (titular); Marina Luiz Braga Ribeiro (suplente); 

 

IV – Representantes das Instituições de Ensino Privada 

Emerson Avelar Garcia e Franceline Joana Marques Bonfim (titulares); e Gutemberg 

Freire e Ana Claudia de Oliveira (suplentes) 

 

V – Representante de pais e alunos da Educação Básica Pública 

Carlos Hinder de Almeida (titular); Silene Franco de Godoy (suplente) 

 

VI – Representante de pais e alunos da Educação Infantil (CMEI e CEI) 

Taise Fernanda de Almeida dos Santos (titular); Jaqueline Camila Delphino de Paula 

(suplente) 

 

VII – Representante do Transporte Público e Privado de alunos 

Eduardo de Arruda Sestário (titular); Roseli Adriana dos Santos (suplente) 

 

VIII – Representante da Secretaria Municipal de Proteção à Vida, Patrimônio Público 

e Trânsito 

Jeferson Luiz Cattelan (titular); Juliana Igreja de Oliveira (suplente) 

 

IX – Representante da Secretaria Municipal de Saúde 

Silvânia Maria de Souza Dias (titular); Juliani Pereira Pauka (suplente) 

 

X – Representante da Secretaria Municipal de Administração Pública 

Hugo Morgado Braga (titular); João José Baptista (suplente) 

 

XI – Representante da Procuradoria Geral do Município 

Leonardo Frantini Xavier de Souza (titular); Washington Aparecido Pinto (suplente) 



 

 

 

XII – Representante da Controladoria Geral do Município  

Eliciani Barbosa da Silva Polido (titular); Ellen Juliane de Arruda (suplente) 

 

XIII – Representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundeb 

Maria Isabel Consalter de Mello (titular); Andreia Cristiane Lucas de Lima Biscola 

(suplente) 

 

XIV – Representante do Conselho Municipal de Educação 

Luciano Gonçalves de Lima (titular); Rozemara Clariano da Silva (suplente) 

 

XV – Representante do Conselho Tutelar 

Adriana Gizele Consalter (titular); Aline Lopes de Sousa (suplente) 



 

 

Município finaliza pintura de ciclovia na Avenida 

Martin Luther King 

Assessoria Prefeitura 

 
 

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público 

e Trânsito, finalizou nesta semana a pintura da ciclovia da Avenida Martin Luther King, na 

Vila Operária. A ciclovia já havia sido reperfilada e agora passou pela completa 

revitalização na parte de pintura para que os usuários possam utiliza-la de maneira 

segura e com qualidade. 

O município vem investindo durante os últimos anos em ações que visam melhorar a 

mobilidade urbana. Um novo Plano de Mobilidade Urbana, que incluirá a proposta de um 

anel cicloviário, além de novas linha de ônibus e a contratação de uma nova empresa de 

transporte coletivo são algumas das ações desenvolvidas. 

 


